VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15
Tilstede: 80
1. Formalia – 17.15
 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Godkendt
2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.50
 Formanden
o

Sekretariatet - siden sidst []:

o

Ridehuset
Mia Berg har snakket med Niels Wøldiche (ekstern revisor) om byggeplaner for
Ridehuset. Lige pt bliver der betalt husleje for Ridehuset, men det bliver ikke brugt. Der
er planer for at bygge noget, som kunne være et veterinært samlingspunkt.
Dog er det lidt en skam at Ridehuset bare ville blive revet ned. Der kan bygges på to
grunde - Ridehuset eller Ridebanen. Den ene mulighed ville være at bygge på
Ridebanen, men så opsiges Ridehuset og kommunen for magten over det. Den anden
ville være at rive Ridehuset helt ned og bygge nyt.
Vores idé er at kunne bruge Ridehuset til gruppelokaler og samlingsrum og kun rive
noget af det ned, så staldene stadig bevares.
SUND må bygge på grunden, hvis de har lyst, og SCIENCE har ikke rigtig noget at skulle
have sagt.
Det er svært at komme med idéer til det, når RSV ikke kender mere til det. Det ville
være bedst med en rundtur for at kunne se mulighederne.
Til sidste RSV fortalte Marianne Vejen fra Campus Service SUND om byggeplaner på
Campus, og vi ville derfor have mulighed for at påvirke processen, da de ikke ligger helt
fast.
Ved en nedrivning er der en overgangsperiode, hvor man betaler husleje for det gamle
byggeri og det nye.
Det ville være dumt at bygge på Ridebanen for bare at se Ridehuset blive revet ned.
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SUND har ikke noget specifikt omkring byggeplanerne, så de vil gerne have inputs til
den bedste måde at udnytte pladsen.
Det tages op til næste RSV-møde.
Der er ingen tidshorisont for projektet.
Nok mest en Sekretariats opgave, men det ville godt med inputs udefra. Der findes en
tovholder i Sekretariatet og et udvalg. Skriv til vmf@studmedvet.dk, hvis I gerne vil
være med.
o

Nøgler
Alle låses skiftes ud på Rådet, så folk med nøgler må gerne komme for at få deres
depositum tilbage eller for at få en omregistrering.

o

Likviditetsplan
Kassererne fortæller lidt om, hvordan vores økonomi vil se ud, hvis vi bliver ved med
uddele penge til de forskellige udvalg bl.a.
Der er set på hvad der er blevet givet ud til RSV (udover budgettet) og om det er muligt
at blive ved med at give den samme pengemængde til søgere.
Der er indregnet SCIENCE-kontigentet på 100.000 kr. (ikke fastlagt endnu). Det betales
til SCIENCE-rådet, som er en samling af SCIENCE-studerende på campus, og vi er i debat
med dem hvordan vores samarbejdsaftale skal være.
Vi vil akkumulere omkring 500.000 kr. om året. Disse penge kan f.eks. gå til en
sænkning af kontingent, flere uddelinger af penge til RSV osv.
Julie Nielsen vil gerne have kigget på TRYG-forsikring, da forsikringen ikke er lige så god
som andre studenterforeninger ifølge Julie Nielsen. Hun sender en mail med
forbedringer til VMF, så det er muligt at genforhandle en bedre forsikring til VMF via
DDD.
Forslag til brug af pengene:
- Man kunne f.eks. ligge flere penge til Rusturerne, hvis SUND tilbagetrækker deres
tilskud.
- Sænkning af f.eks. kontingentet til 100 kr. gør at vi indtjener 100.000 kr. om året hvilket betyder det vil gå i nul. Man beslutter hvad det fremtidige kontingent skal være
til Generalforsamlingen - der behøves ikke sende indkaldes ind før.
- Man kunne hæve de faste udgifter og give mere til udvalg osv.
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o

Præsentation af poster
Formand: Styrer Sekretariatet og uddelegering af opgaver.
Næstformand: Kontaktperson for DDD. Man sidder i forskellige udvalg inden for DDD.
Man har kontakt til TRYG. Ikke den bedste startpost, da det er godt at være inden i
tingene inden. Tager over for Formanden, hvis denne ikke er til stede.
SUNDrepræsentant: Man sidder sammen med de andre studieretninger fra SUND for at
have overblik over, hvad der sker sig på de forskellige studier. Samtidig sidder man i
Studenterforum, hvor man har direkte kontakt til dekanatet og man hjælper med at
dele Studenterpuljen ud til studerende. Forholdsvis god startpost - man skal sætte sig
lidt ind i tingene til start.
Campusudvalgsrepræsentant: Man sidder i SCIENCErådet, al information i forhold til
Campus med de andre faglige foreninger og arrangementer, kommunikation med
Driften og Acedemicbooks.
Kasserer: Man er tovholder for økonomi og sidder hver tirsdag fra 12.15 til 12.45 til
kontortid. Den er en to-årig post. Mark Drews bliver 1. kasserer og han mangler en ny
kasserer. Har ansvar for nøgler. God startpost.
Informationsansvarlig: Man er tovholder for Kanylen, er web-ansvarlig og udsender
Nyhedsbrev. Den bliver to-årig. Man kan godt stille op til en to-årig post igen.
Sekretær: Praktisk mus. Man tager referat af morgenmøder og til RSV. Søger for
indkaldelse til de forskellige møder osv. God startpost.
Udvalgskoordinator: Man står for at have det overordnede overblik, at have kontakt til
udvalg og årgangsrepræsentanter. God startpost.
Studienævnet: Arbejder med at gøre uddannelsen bedre, dispensationen osv. Der er
brug for nye kræfter, da der er to som stopper. Det er ikke den bedste startpost, da
man skal have styr på mange ting. Der er studierådsmøde i gang hver måned +
formøder (der er mange møder). Som Næstformand i Studienævnet har man
observatørpost til Morgenmøderne. Det er det øverste indenfor det faglige aspekt. Den
er utrolig givende, da man får lov at tage beslutninger og have direkte kontakt til det
øvre poster. Man kan tage fat i Bonnie eller Sebastian bonniehoelstad@studmedvet.dk,
hvis man vil have mere at vide.
Undervisningsudvalg: Tre forskellige - et for hvert institut. Fagene bliver evalueret af de
studerende og her skal man så sammenfatte de forskellige ting. God startpost.
Institutråd: Man sidder og får viden om hvad der foregår på instituttet.
FAMU/arbejdsmiljøudvalg: Relativt nyt udvalg, hvor man tager til forskellige møder dog er de mest for de ansatte. Posten er meget fri og forholdsvis nem.
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Akademisk Råd: Bonnie og Svend Erik sidder pt. Det er noget som findes på alle
fakulteter. Man skal kunne rådgive dekanen om de ting, som er oppe for tiden. Det er
ikke kun dyrlægerelevant, men super spændende. Fordel at man har erfaring med
studenterpolitik. Det er en lidt tung post hvor det kræver en del forberedelse.
Saly’s Hest: Pris man giver til den bedste underviser hvert år til Smediefesten. Man skal
læse indstillingerne fra de studerende igennem. Der er to - tre møder om året.
Event: Åbent udvalg, som laver event for medlemmer.
Medlemspuljeudvalget: Pulje som kan gives til de studerende.
Input: Udvalg som arrangerer en messe i starten af året, så man har mulighed for
eventuelt at møde sin fremtidige arbejdsplads.
Revisorer: Ser på regnskab fra VMF, rustur, input og galla.
Ena Borchseniusens legat:
Gallaudvalg: Nye indvælges ud fra dem som har hjulet til galla, så hvis man gerne vil
være med skal man melde sig der.
Rusturskoordinator: Arrangerer rusturen for de nye studerende.
o

Bæredygtighed
Vi er i en implementeringsfase og det bliver allerede implementeret i år.
De ansatte har haft mulighed for at frivilligt gå af. Fra d. 28. oktober får resten af de
ansatte af vide om de får lov at blive eller ej.
Åbent brev skrevet til Politikkere, og vi har fået svar fra 3 personer. De synes, alle det
var rigtig fint, og de ville tage det op på et tidspunkt. Dekanen har også skrevet et brev
til nogle højere op - det bliver lagt på hjemmesiden. DDD har også skrevet et brev som
et debatindlæg. Formålet var et få en debat omkring hospitalsbevillinger og
muligheden for at beskæringerne ville kunne påvirke uddannelse i forkert retning.

3. Update fra SUND – 17.50 – 18.05
Møder cirka en gang om måneden og bedst, hvis man også sidder i Studenterforum. Møderne er
åbne, så alle er velkomne.
SUNDrådet repræsenterer også de studerende i Studenterrådet og på fakultetsplan.
Der er blevet snakket om:
- Den nye Mærskbygning og brugen af denne - bliver dog nok mest brugt af medicinerne.
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- Trivselsundersøgelsen er blevet taget op og det er blevet vedtaget at studieservice skal arrangerer
nogle oplæg for at få det bedre - information på Kumail eller årgangsmail.
- Spareplaner for andet af KU - veterinær området er fritaget, men vi skal stadig hjælpe med at
vejlede hvor det ville være hensigtsmæssigt at spare.
Næste møde er d. 28. september.
I er mere end velkomne til at skrive en mail til Line Larsen line@studmedvet.dk for at høre mere.
4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 18.05 – 18.15
Nyt fra Studienævnet:
- Forhåbentlig er vi blevet AVMA- akkrediteret og samtidig er vi blevet lokalt akkrediteret
(institutionsakkreditering).
- Bachelor og Speciale skal skrives to og to - det er vedtaget. Det faglige niveau og krav vil ikke blive
påvirket. Det er muligt at skrive en dispensation - det er ikke helt på plads endnu, men det bliver
kørt i gang så godt som muligt. Samarbejdet mellem fakulteterne er ikke super godt, så derfor kan
man ikke skrive tværfagligt mellem studier uden dispensation. Kontakt Studievejledning for bedst
mulig vejledning.
- Ingen undervisning i blok uge 8. Dette køres i gang og kursusbeskrivelser er ved at blive ændret.
Det bliver implementeret så hurtigt som muligt, så nogle fag ændres snart.
- Ændret kapacitet på differentieringer. Smådyr har nu 60 pladser i stedet for 45. Årgangen, som er
det blevet implementeret på, er blevet ramt rimelig meget i forhold til tid og speciale, men ellers
fungerer det okay. Ikke godt at fristen er blevet rykket, da man får mindre tid til Specialet. Der er
frygt for at der ikke er nok at lave indenfor kirurgi.
- Ændringer i studieformningen.
Første år: AF1 og AF2 bliver slået sammen - der kommer til at være to eksammer for hver del.
Starter fra 2016 på første år. De løbende eksamener fjernes og eksamen i AF1 bliver lidt sværere.
Hele første år er en del af første års prøven - alle fagene skal være bestået.
Andet år: Immunologi, alm. pat og patofysiologi og faget infektionsmikrobiologi forløber over både
blok 1 og 2 sammen. Fagene kører parallelt for at give bedre forståelse.
Tredje år: Spec. Pat kører over 3 blokke. Besætning og folkesundhed ligger over blok 1 og 2 i stedet
for blok 3.
Man kan læse mere om dette i studienævnsreferat på SUNDs hjemmeside - skriv til Sebastian, hvis
man ikke kan finde det (vsnstud@studmedvet.dk).
Det blev vedtaget d. 27. august. Det hele træder i kraft til næste studieår (2016).
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- Veterinær Farmakologi og Toksikologi har fortsat med at have en rigtig høj dumpeprocent. Der ses
yderligere på faget til næste Studienævnsmøde for at finde en løsning.
Man skulle kunne det hele på en gang - det var for meget uden hjælpemidler. Det var svært at
overskue.
De vurderede opgaven ud fra hvert enkelt emne, men hvis man dumpede et emne, så dumpede
man det hele. Samtidig var basal farma lige så svært som før.
Forventning om at der var en mindre mængde spørgsmål uden hjælpemidler fra de studerendes
side, men eksamenssættet og sværhedsgraden var ikke ændret.
Det hjælper ikke med deleksamener, da de ikke minder om eksamen og dens sværhedsgrad, og
derfor er det ikke den største hjælp.
MQC er det samme i løbet af kurset og er rigtig godt også til oplæsningsbrug. Hvis man kun havde 9
rigtige i den til eksamen ville man dumpe. Forslag om at der ikke skal være minuspoint til eksamen
ved forkert svar.
Undervisningen var generelt ret god, men toksikologiforelæsningerne lå for sent i undervisningens
og var for korte. Der var skåret for meget i dem, så de var ikke særlig gode. Pensum i toksikologi var
for stort. Der var ikke forberedende spørgsmål til toksikologi som til de andre forelæsninger.
Studienævnet skal snakke med kursusansvarlig - der er flere, som gerne vil være med til at komme
med idéer og inputs. Hvis man vil sende forslag så kan man sende mail til studienævnet
vsnstud@studmedvet.dk.
Eventuelle ændringer i faget kommer ikke til at påvirke dem på andet år. Hvis man skal ændre
noget i faget skal man følge årshjulet.
Det kunne være en idé med en ny censor, som arbejder i praksis og derved bruger mere relevante
stoffer.
5. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.15 – 18.45


VMF Input: INPUT messe
Virksomhedsmesse torsdag d. 24. september.
Fra 11 - 17 er der messe med en masse boder.
Fra 17-18 er der News Hour, hvor det er muligt at høre om bachelor, speciale og ph.d.
Fra 18-20 oplæg fra forskellige virksomheder. Det er nødvendigt med tilmelding.
Tilmeldingen lukker tirsdag d. 22. september.



IVSA: Information om kongresser og exchanges
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Kongresser i sommerferien. Mange forskellige afdelinger rundt omkring i verden. De
arbejder på at finde ud af hvordan de skal fordele deres goder - der snakkes om
studentervelfærd, dyrevelfærd osv.
Samtidig handler det også om det faglige aspekt i det og hvordan det er at studere i et
andet land. Selvfølgelig ses der også på kulturen i landet.
Man får helt vildt meget ud af det og det giver gode midler til studerende i Danmark.


Camp Vet: Søgning om midler
I forbindelse med Rusturen havde de en hestetrailer på Campus, som der blev udøvet
hærværk på. Det var private biler som blev lånt, og man vil ikke hæve egenkapitalen for
dem de har lånt dem af.
De søger om 7500 kr. til forsikringsdækning  Godkendt.



VMF-Event update
Rundvisning på smådyrshospitalet Rundvisning af 5. års studerende eller smådyrsdifferer
(skriv gerne til Event, hvis det har interesse, event@studmedvet.dk).
Se deres facebook for mere information.



Undervisningsudvalg
IKVH: Kursusansvarlig skal ligge gamle eksamenssæt op på KUnet, hvis det er essaytyper,
men ved MQC skal de ikke.
IVS: Pt ses der på hvor det er muligt at skære i de enkelte fag. Nogle fag har rigtig mange
forelæsninger - og hvor de i disse er mest hensigtsmæssigt at skære ned. Der ses på
klyngevejledninger i forhold til bachloren, hvor man skriver individuelt, men har et fælles
tema inden for den samme vejleder.



Institutråd
IKVH: Fyringsrunden har højest prioritet lige pt.



Vetter med hjælpemidler
En gruppe for folk, som vil hjælpe hinanden gennem studiet. Den er for alle, som f.eks.
ekstra tid til eksamen eller bruger hjælpemidler til dagligt grundet f.eks. ordblindhed.
Man kunne eventuelt sige det til første årgang og dele dem på de andre årgange.
Det skal være et trygt forum for folk, som har brug for det.
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Medlemspuljen
Man kan søge fra start november - husk at følge ansøgningsprocessen helt.
Studenterpuljen har ansøgningsfrist d. 15. oktober  på kunet kan man finde
ansøgningsskema. Man er velkommen til at skrive til Line L (line@studmedvet.dk) for mere
information eller vejledning.
Der udarbejdes et dokument, så man kan få overblik over hvilke puljer, der kan søges.

6. Status yngste årgang – 18.45 – 18.55
De har fået en god start. Der har været problemer med en hundedebat, men den er vist løst nu.
7. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 18.55 – 19.10
Årgang ’10: Der holdes snart afslutningsfest og så siger de farvel.
Årgang ’11: De har det meget godt - stille og roligt.
Årgang ’12: Ny årgangsrepræsentant. De fleste er startet på kandidaten og der er mange ny fra
årgangen over. Der har været styr på absalon, men problemer med lokalebookning - så
forelæsningerne bliver rykket frem og tilbage. Problemer med at folk ikke kan høre hvad der bliver
sagt. Ane Laursen Dahlkilde sender en mail for at finde ud af, hvordan vi får mikrofonerne til at
virke.
Årgang ’13: Elisabeth Leonhardt er nyvalgt årgangsrepræsentant. Der har været en del forvirring
omkring gruppeinddeling på de forskellige kurser og hvordan og hvorledes. Christine er ny
kursusansvarlig på Husdyrernæring, så det er godt at give hende feedback, hvilket Line Larsen og
Elisabeth sørger for.
Årgang ’14: Ingen kommentarer.
8. Eventuelt – 19.10 – 19.25
- Vagtbooking: Vagtbooking til smådyr, stordyr og kørepraksis. De skal have et nyt, så det bliver
nemmere at booke vagter på hospitalet. Sebastian Hoelgaard vil gerne køre det videre.
- Sikkerhedssko: Der skal være sikkerhedskarpe på skoene til brug på stordyrshospitalet fra d. 1.
januar 2016.
- Tasker: Forespørgsel om tasker fra årgang ´15 med VMF-logo. Vi skal have nogle til at søge
sponsorater  Sofie Stistrup.
- Bonusordning: Det er svært at finde rundt i det. I Studienævnet er det blevet godkendt. Man kan
finde under Kandidaten  Uddannelsensforløb  Differentiering  Læs her om Bonusordningen.
Blanketen skal der ses bortfra, så man skal i stedet have en seddel med navn og studienummer,
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underskrift og stempel fra dyrelægen, det skal være mindst 37 timer, dato for start og slut og at det
ikke har været lønnet. Se http://www.studmedvet.dk/?page_id=2962 for vejledning (dette er ikke
officielt hvordan det gøres, men en vejledning skrevet af os som hjælp).
9. Fælles spisning – 19.25
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